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P&rolas ”Verda Stacio” Jratislavo

Ekde^la 14-a do soptombro 1970 komon- 
ciĝos Espex,unto~kurso sur ultramallongaj 
ondoj /68-72 LiegahertzojA

Lunde; 10,45-11,00 - nova teksto;
vohdrede 10,45-11,00, 17,15-17>3O
kaj sabate o4 30-8<45 - ripetadoj. 

Jkde la jl-a do aug»ostas olsendataj in- 
formoj pri Esperanto,en la indik»tempoj-

Hovori ”Zelena stanica” nratislava

Cd 14- septembra 1970 bude kurz 
esperanta nu ultrakratkych vlnach 
/68-72 megahertzovA
Pondclok 10,45-11r00 - novy text> 
v piatok 10?45-ll,00, 17*15-17?30 
a v sobotu 8,30-8,45 ~ opakovanie* 
Gd 31* uugusta sa vysielajŭ infor.nar 
cie o esperante v uvedenych ĉasoch*

,oratislava»~Uĉcbne texty doda Ehklub,Koŝice;n.oosoweltovaJanku al kOZHLA3,Zochova 3

Il-a Kongreso de hsocio de Lsporuntistoj en Slovaka Socialisma Kespubliko 

okazis 1U...29--31* de j.ulio en..la ftr.auda Halo ,.de .Studenta Hojiap. Ĝepstis 100- gos-ano j. 
iuorkrede la 29-an malfermis gin s-ano D~ro Li«.Uagyar. Post la kanto La Lspero 

estis elektita kongresa estraro /prez- TvaroSek, andj; Hysko, Izak, Kovalĉik?Kucin, 
Ing Slavik, J*Vaha, Ing* Zvare/.rost sia olvoturo estis alvokita J.Vitek.pruz-do GLJA»

Post la aprobo de la programb kaj elekto db komisionoj pruz. iiosa prozentis la 
agadraporton pri la pasinta aĝadsozono ne evitante la mankojn ka j' lnalhelpo jn'/l& A- 
socio malhavas sckretarion kaj -ejon, ne ricevas subvencion/. Li klarigis ankau la 
kialon de neef oktiviĝo de la Antaukongrcso. Koncerne la noiabron da pagintaj niembroj, 
ni atingis jam 400 /vere malmultc kompare al la. ĈEĥ kun 1800 .membrojA La. enspezoj 
faras Kĉs 12 750 kaj la clspezoj Kĉ.s 6 122 /la kongresejo kostas pohore Kĉs 1781/* 
Koncernu. la eldpn-agadon li- menciis la Il-an .eldonon de la lernolibro Jatura-uosa, 
kuj la 2-anji-ron do Jl.ovak. Kews /esperuntligva mutacio/. kiun li disponigis en sufi- 
ca kvanto, same. kiel la revuojn, Nedela kuj.Javisko kun Ikrubrikoj/. Li altiris la a- 
tenton al la duinkongrcsa okspozicio kuj tralegis la artikolon de G..-G.Pompilio, iama 
Konstanta Kongrcsa Sekrctario., eh la koncerna n-ro de Hcroldo,kaj iniciatiu diskutcn

Inter la salutoj ni menciu tiujn do sekretario de ĈEA s. Polnicky_, de -^VcuaU cn 
lu no.no de Kleriga Instituto cn Banskŭ Lystrica, de D-ro Izak en la nomo de Esporan- 
tisto Slovakŭ kaj Ifecia Artisto saiaidcano Hartin Jenka cn LIartin,kaj de iuj kluboj.

E1 inter lu ceestinbaj eksterlandandj oficiale salutis la bulgara delogacio;s- 
anoj Hristo Gorov kaj Ivan Ivanov Canev el Sofio. Krorao mallonge salŭtis pola s-ani- 
no, instigunta al interkontaktoj, ^lza Takŭcs, postestrino el Csorna /Hung-/, s-aho 
Loon Salomonsson el Lkilino /Sved./, Liliaho Lapris-e^ fruncino ol Kanado /ekuŭdinta 
hazurde nian Lsperanton/ kaj ec Portugala esperantisto. Saluttelegramoj venis do Di~ 
rektoro Faŝka kaj de Kleriga Instituto en Jravislavo.

fost la elekto do la nova estraro /vidu en C.I.,pg>63/, sekvinta la api'obon de 
roviziu komisiono, oni ekdiskutis pri la preparoj kaj arango de la okazanta kongre- 
so kaj pri la artikolo dc ŭG.Fompilio^tiusonce^c.u ni laboras kaj. propagandas bone?

posttagmeze sekvis donove diskutoj, proponoj,? seriozuj paroiadoj, do - kiel 
kcnstatis ankau s-uno SalomonsSon, oxii pridiskutis’ nb nur sialahdajn, sed ec tut~ 
movadajn proolemojn.Amkaŭ ni volas helpi al la pi*ogreso de‘J~to‘en la mondo-/’

Ĵaudo okazis lu kunveno de Cehoslovaka Jsporanto Federacio /tegm^nta organiza- 
jo do l.a c.ehu.kaj slovaka naciuj asocioj/« uia prezidanto Jozefo Vitek parolis pri 
la fondo., r.egularo kaj tuskoj do la Federacio, pri la membrigo al UJa kaj kiel.re- 
prezentanton de la Fedcracio ce la 55 -a UKE en Vieno li proponis s-anon Drahos Koĉ- 
vara, kiu estls ciosvocd apiobita. Krohe li skizis ankau la laboron kaj malhelpojn 
en Prago» Kvankaia oni ja.a sykcesis dungi duah sekretariinonj, tainen oni Ijnalhavas se- 
ki-etari.ejon. Li skizis.ankau la laborplanon kuj eldonagadon do ĈLA..

1-osttagmeze ok&zis laborkunsido de la. nova Gontra Komitato sub prozido 
elektita F<. Hosa, kun tro rica programo; laborplano por la nova agadsezono, 
de la Sekcioj /kiuj ne okazigis jarkunvenojnl/ kaj de la komisiohoj /ili ne funkcia^ 
sekretariejo» E-kurso en la i-adio kaj televido. pritakso de la okazanta kaj okazon- 
ta kungrcsoj/en ĥajo 1971 en Kosice/ laboro inter la junularo, kunlaboro kŭn Espe- 
rantisto Glbvaka, ‘regularo por la f.akaj sekcioj, cldonagado, labor-kaj propugand* 
metodoj kaj fine orgunizaj afcroj ./Pro lokmanlco ni revenos al cio en la n-ro/<

Jo la lo~a hcro’ okazis kulturprogramo, klun pliricigis operkantiŝto Lliroslav 
Smyĉka el Stata Toatro en'Usti nad Labem. Postc okazis komuna vespermango.

Vendredo okazis komuna trarigardc de la urbo kaj alvcturiŝ D-ro Iiideo Shinoda.
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kiu atcnte tralegis lu olpendajojn en niij inonti-uj kestetoj. 

kuj cl ni pusigis tri ugrablajn vospurojn kun ili. i’i estis in- 
j ui la adia.ua vospereto, duia kiu oni prezentiŭ intciviaciun 
un progx‘union, ale kiu ec niuj du junulinoj povis kontribui 
usjo^^untuj kantoj.La instiuiscu geedzu pai'o vizitis ankuu 

kunvenon, kiun niuflunko - i.ialgruu lu forioj - purto- 
geunojj prucipu junului’uj, kaj du odzoj-neespcimitistoj 

snbutc jo 
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kJ

duia 
kulturun progi’union, ale kiu ec niuj du junulinoj povis 
pei* du Lspox‘untuj kantoj.Lu instiuisca geedza paro vizitis 
niun kluban kunvenon, kiun niufiunko - nulgruu lu forioj 
pruiiis 11 Ueunoj^ prucipu junularaj, kaj du edzoj-neespori. 
La criu xunkontigo estus planuta por lu 10—a du oktobro, 
lu >-u h. iaatonu kun sorioza kuj uhiuzu progruizoj /por lu 
jundui o upu.x us u*wuco«4 k<*j n*.«.nvojni/ u—umnoj Lj.l^e xv<-»j x^up uuu*. 
sukcoso finis lu C-kurson w*. Ludincu, s-i*o bhrin b-k-on en Lunĉov

•i. L o t n a* s k o 1 a e s p o r a n t a boLu d Ludinciuch v dx*ocli b-lj* jd- 
lu t• 1’• i.*ulu 7b ucustm*cove /pucovuli •»• /u^.*u, xioox* uuul u lng« 
*.*ilan 4ĴV^xi*c*e /ucuci ucustnxcx s*... jjodicOu.li Sr*.uukum9 xv« 1 j/1 buue 
skolu znovu. V dx<pch l«ĵ-lj. septeizbru uude strotnutio absolventov!

>• by£^-^L^£i:l‘ii--y-12^k4±u2*jkpcluje..;u najiau nu nulich ĉlonov-podugogov, uby 
nu svojich ŝkoluch zukladuli zuuju.ove kruzkp esporuntu, u pri pio- 
niui’skjch oddieloch kurzy, pri ktorjch necli vpuzivuja nujuki piutko- 
ve vĵsielaniu od 17.1b do 17.jO i’esp. sobutno chjL-8.45» Uĉubne tei-r 
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La il-a Esparantista Kulrur~Festivalo en Opavo

dodiĉita al lu 2C0-jara jubileo de L~ v.decthovou, brile sukcesis* ; 
propagando kaj la servoj estis bonuji kompare ul 
perantisto j,lu ĉeosto estis surprizige malgranda

'W 
gesamideanojn preskau^ol tuta GGGh.

Kolfunmis gin Ing VI- Koĉvara pex' bonvoniga 
fo de citt tiu nova esperaritis^a kultlirarangu, kiu plifirmigis 
la urbostraro invitis la ar-ungantan E-klubon Ostroj al nova. kunlaboro 

do la fondo dc la ui'bo* /Vefe imib:.nda ekzemplo!
j salutoj de la ceestantaj eksteilandaj delegacioj* Bulgaro 

ke en la mondo ne ekzistas problomo<, kiun oni ne povut
Burmeister el Gi)ĥ akcentis lu humanismujn kuj revolucie el ■ 

Bdn Lajos koiife- 
ugrabl e suzprizi- 
abla medio - ĉ iu j 
strebadon al la

SXS ĵ
ta, kiam li 
salutintoj 
plej efika 
prenigo kun lu progresemaj ho.no j kaj

Univ» Frof
vona Societo esprim-s sian 1 
gravan jubileon. Kro.ae sekvis 
ankau tiu de Gpava Komitato

D— ro L

trovis belan*

de la 750 dutreveno
Sekvis

intorclie konstatis,
en interkonsento* Rud« Burmeister el GDli akcentis lu humanis. 
vokivantajn idoojh de la vivo kaj verko de L*v^Beethoveru Hungaro 

kc pri Opavo li pensis, ke gi estas vilago, sed li estis tro 
puran, 5X>milan urbon kun paikoj kuj agr 

kuj ankaŭ la polo s- Koszeniak substrekla nian komunan 
kunlaboi’0 inter la esperantistoj en lu socialismaj landoj, al interkom- 

j al la tutmonda paco-
de FiLzofio ^-ro i.liroslav Llaluru en lu nomo de Ĉehoslovaka detho- 

ontenton, ko anlcuu esperantistoj rememoras ei tiun 
salutoj de lu urbuj oficialaj instancoj^ inter ili 

de 4«»atice Glezska
Prof. D-ro Lalura skizis - en 

vivon kuj verkadon dc L.v-o. en la
routtagmoze sakvis
Vespere 1

de la fama 
ranton nur* 
la vespero 
do ni povas nur _

La sokvan tagon okazis renkontigo kun la estruro
.. , , , . _ - z ... ‘ .

xng.

-- ---------- kulturinstitucio silezia. 
vere interesa kuj instrua scienca prelego la 
tcritorio de ĈeĥoslovakiOo

ekskursojr dum la Gentra Komitato de ĈLA kunsidis* 
13-membra junulara Klubo prezentis tri scenojn lau la romano ‘Vkvinjo” 

ĉeha verkisLino kaj martiiino Bozena Kemcova* Ili komencis lcrni Gspe* 
en januuro, tamen 11 i pruvis. ke ili jaia bone scipovas la lingvon- M 
apaz'ten caimon donis la ĉoesto de iliuj gepatroj kaj aliaj familiunoji 

gratuli al L-klubo Ostroj, ke gi havas esperdonan junulan gx\ipon...
) dc ĈLzk /ĉeha Jsperanto Aso 

cio/c ing» VI• Kovobilsk/ parolis pri lu vivo kaj epokfera verko dc alia gehiŭlo 
kaj rcvoluciulo J-A» x<omenio, **instruisto de la nacioj1**

Post li prezidanto Vitek prezentis agadraporton pri Ĉiltk. Interalie li menciis> 
ke’drno estis cesigita tial Ĉar lau la atentigo do la oficialaj instan^oj , lau la 
statuto de CLA, gi&j sekcioj ne rajtas arungi internaciajn kongresojn au kongresojn 
kun internacia partopreno - ili povas inviti nur gasiojn el eksterlando. Lu planuta 
kunveno de esperantistoj Koineniologo j ne okazis pro kelkaj kialoj s la propagando cs 
tis nesufiĉa kaj malfruuj. krome oni postulis tro alt

ai L-i-o Uovobilsky pi'o la profunda studo pri 
Starc oficiala organo do

k* f 
ko 
kaj

v ■»>

kritiko
p 1’OCip e

La
tado de

esperantistoj Koineniologoj ne okazis pro kelkaj kialoj s la propagando 
an kotizoh du aligis nur 7 -

irez* Vitek dankis al L i-o Kovobilsky px'o la pi^ofunda studo pri Komenio en iie 
vuo ilsperantOj el >-ro Horsk/jon la 3~a n-ro de Sturo . oficiala organo do JLA kaj 
al Ing. FeliKj kiu en la coĥa gazeturo vcntolis la riLaton de asperantistoj al 

kaj tiun’de lu mondfama pedagogo al la problemo dc internacia lingvo^ Nia tas- 
estus konvinkigadi la publikon, ko Lsperanto estas rimĜdo5 simpLiganta la vivon 
proksimiganta reciproke la naciojn*
Krome Li dunkis al red* Knichal, sub kios gvidado Starto plibonigis kaj enha- 

ve kaj lauaspokte^ /Gi estas eldonata en kiaii ekz ■, kiuj kostas ĵmil Kĉs/> PACO es 
tus oldonuta kun stata suovoncio kaj la autuna n>x'o estas jam Kompostatu* Lri La 
ĉeĥoslovakuj numcroj zorgas redaktoro Knoblocli • la prezidanto esprimis sian dankcr 
ankuu al li*— Parolante pri la eldonagado li menciis, ke aperis propag.&ndfolio na- 
cilingva en 25mil ekz-, presita relative mulmultekosue /Kĉs 1 700/ en Kelnik^ La at 
toroj estas Ing* ./emcr.kuj Zdt Hrlel» CL»A eldonos la Lex’nglibx’on de biilliam Auldi 
Pasoj ul Plena Posedo /gi kostos proksimumo Kĉs /. La Cil* havos monopolon por 
por la ceteraj asocioj esperantistaj en la sociaiismaj statoj*

Pouttagmeze kunsidis La Sekcioji tekniku, instruista kaj ekumenista. Ili 'ĉiuj 
pritraktis siajn agadojn kaj kunlaboron kun la sekcicj slovakiaj, Lamas 
la kunlaboro kun Lu Instiuista Lekcio de Asocio dc Lspistoj en SSIL. 
tagon finis solena kaj altnivda koncerto el la verkoj de L*v*B an prezen- 
operkantisto ..^Sm^ĉka, de kantistinoj T.Starostova-Kopjevova, i%Janouŝova 

k^c.- A.Lapoŝova kaj J.PoLĉikunernbroj de Silezia Teatro deklamis'specimenojn el la 
versigita dramo Manon Lescaut, de Vit Nezval* - 64
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inde pli pri gi ol pra si mera - por atmgi grgantan kulminon do tiu evoluprosezo en 
la 20~a jarcento, kiam la kvante akumulitaj scioi rezultigis v<sre revolucian 
en novan kvaliton. Ln nuraj 7 Jardekoj de tiu ci jarcento ni tj’uns.iris 
bila pericdo tra la aivadila al la nuna tempo de spacveturado Irun Ĉiuj 
zivaj atingoj ka.j sakv- j de, tiuj koncizaj ka.vakteriz,jj.

La nuklea energio kaj tuta aro da alia.j malkovroj o.n ciuj branuoj 
kaj teknologio, dauro kaj fulrnrupide farantaj pluajn progresojn - tiuj 
benoj por la nunaj kaj estontaj generacioj depende de iliaj uti.ligo por la bono, 
de ilia misuzo por la malbono - kauzis tiajn radikalajn sango.jn de la i ’ 
ke fakte ni jain eniris en esenoe novan eraon, malsaman ne laŭgra&ĉle,. sed laŭspece 
de kio ajn al.ia en la tuta historioi; kvankain ankorau tre malmultaj efektive sentas 
kaj kapablas koncepti tion.

Pro la enorniaj rnateriaj fortoj, pri kiuj ĝi disponas kaj kiuj samtempe prazan- 
tas kaj brilajn perspoktivojn por prosperado de ĉiuj en paco kaj arnika kunlaboro5kej 
sariozan minacon ds kompleta sindetruo9 la homaro por la unua fojo objaktive kaj re- 
ale fariĝas unusola monda komunajo de popoloj kaj individuoj. Tio estas la 1-a k^n^r

Ln la lastaj 50 jaroj okazis ankau provoj sangi la politikan kaj juran struktu- 
ron de la mondo. lĵeze de tiu Li eventoplena^duonjarcento troviĝas la fondo de la no- 
va monda organizaĵo de statoj. Precize antau 25 jaroj, la 26-an de junio 1945, dum 
la feniia kunsido de la Kcnferenco en San Lranciskoestis solene subskribita la Ĉar- 

de la Unuigintaj Naoicj. Kelkajn monatojn poste- an oktobro 1.945, duffl=ia=£»rraa 
i la fama tfeatminst er-Pa- 

komencigis la I-a Sosio do la Senerala Asembleo en la ĉeesto de la 
UN eklaboris akompanata de sinceraj bondezi-

ne

SC-1.-^ salton 
de la automo- 
al iaj xnlcl u- ■ 

4-

do sgIohgo 

benoj au mal-V 
au 

materia vivo,

fatala por 
esti decidajpovas

certa
Granda Mondmilito 

liberigan karakteron. Milionaj amaaoj sindone, kurage, vsre heroece 
iuj butalkampoj, kaj aliaj milionoj sin oferadis raalantau la frontlini- 

kuraĝe kaj herrece: durn 
subigi aŭ sklavigi,

to de la Unuigintaj Naoicj. Kelkajn monatojn poste <... 
ĝi ekvalidis, kaj la 10~an de jan. 1946 en la Centra Halo de 
lacc en Londono, ] 
raprezentantoj de la 51 stato j-meinbroj. 
rcj kaj grandaj espercj de la tuta homaro ankoraŭ sanganta el miloj da apartaj, 
cikatriĝintaj vundegoj.

Nu, la Organizajo, kies membraro pli ol duobliĝis, funkcias jam 25 jarojn. Ln 
la vivo de la homaro tio versajne estas malpli ol. unu sekundo de la meza vivo de u- 
nuopa homo. Sed sanie lciei tiu unu .sekundo au ec gia frakcio povas esti 
la ekzisto de individuo, tiel same 25 jaroj, aŭ eĉ inulte malpli, 
por la humaro.i

Kiu,- do ckazis en tiuj ĉi 25 jaroj?
La celoj de kiu ajn milito ne povas reflektiĝi, almenau ĝis 

garizo de la paco. 12. vidpunkto de la veniktaj Aliancanoj la Dua 
havis dafendan, 
luktis sur ciu ‘ 
oj certe r.e maJ.pl i 
kaj psikajn dolorojn- ne^por 
subigo kaj por liberigi ciujn.

Ln la Solana Lnlconduko de la Ĉarto emfaze ehas la inspiraj idealoj prpklamitaj 
duin la militoJ savi la estontajn generaciojn de tiu plago, kiu jara du fojojn an la 
daŭro de unu lroiaŭ vlvo trudis al la homaro no eldiroblajn suferojns rekonfirmi la 
fidon je l.a fundamentaj homaj rajtoj» je la digno kaj je suverena egaleco de ciuj 
nacioj, grandaj, kaj malgrandajJ respektigi la devojn rozultantajn el traktatoj kaj 
aliaj fontoj de internacia juro> antauenigi la socian progroson kaj atingi pli altoi 
vivnivelon er pli granda libereco.

... Neoesaa diri jam nun, ke UN ja havis plurajn sukcesojn en diversaj sferoj, 
sad bedaŭr:.nde t.utcerte ne plenumis sian cefan kaj plej gravan taskon, nomc la kon- 
sarvon de interndciaj paco kaj sekureco, la establon de tia mondo, en kiu ciu nacio 
ec la p3 ej malgranda, povus vivi, progresi ka^ evoluigi sian identecon en paco kaj 
trankviloj or. kiu ciu individuo rajtus pleno gui la fruktojn de daura pacoj en kiu 
la gigantaj rezultoj de la scienco kaj tekniko estus plene utiligataj ne por produk- 
tado da ĉiam pli teruraj instrumentoj de detruado kaj ec de plena neniigo, sed pcr 
la bonfarto kaj feliĉo de ĉiuj. Dum 25 jaroj de funkciado de UN ne ekzistis unusola 
tago de paco en la tuta mondo. Lc en la nuna moinento dudeko da pli au malpli gran- 
daj milit.oj, kiujr, oni oufemisme nomas armitaj konfliktoj au incidentoj. mortigas 
niajn 1 ■.raiajn ! unfratojn, detruas materiajn havaĵojn lcaj dezertigas tutajn regioncjn, 
dum milk-noJ plue suferas pro manko de nutj-ajO; kaj vivo de infanoj estingiĝas pro 
inalsato. Tio'ne estas mondo digna al la nomo Homo Gapiens^ certe ne la rncndo de jue> 
teco, kies vizic ’’ inspiris la superhomaj oforoj dura la lasta milito. Tio estas honto

- Jo -

grado, en or*

ciuj spertadis senfinajn korpajn suferojn 
’ i sed por protakti sin mem kontrau 1a



kaj krimo konti-aŭ ni mem, aŭ, kiel U Thant, la Ĝenerala Sekrotario de UN esprimis 
sin ioiii pli singardei 'Trogreso en la direkto de justeco kaj homa solidareco serio- 
ze postrestis malantau la sciencu kaj teknika progresoj J*

La fakto ostas, ke la homaro ankorau ne trovis sociajn, politikajn kaj ec kul- 
turajn instituciojn, adekvatajn al la atingoj de la scienco kaj teknologio. Subjck- 
tive, nomc el morala-intelekta vidpunkto, la homaro certe ne transformigis en unuso- 
lan komunajon de popoloj kaj individuoj. Kaj tio estas la dua konstato.

III*
La malharmonio intcr la grandiozaj atingoj de la scienco kaj teknologio unu* 

flanke, kaj la konsiderinde postrestintaj fcrmoj de socia politika kunvivado ali- 
flanke, sentigas ciam pli forte ne plu kicl nura malagrabla di$onanco, 3ed rekte ki- 
el unu el la fundamentaj sociaj antagonismoj de la nuntempo en mondaj dimcusioj. Ni, 
la uzantoj de la Intornaciu Lingvo, sentas kaj perceptas tion multe pli ol la aliaj, 
car tiu mirinda instrumento de internacia komunikado kaj potenca rimedo de vere in- 
ternacia komprenigo ebligas al ni koncepti la homai-on kiel unuecan tuton. Uuste tial 
ni donas apogon al ciuj sinceraj kaj honestaj klopodoj?) tute egale, de kiu flanko 
ili venas, celantaj plibonigon de internaciaj rilatojsur kiu ajn kampos ekonomia, 
socia, politika, kultura au alia- Tial ni kontribuis 
do, iniciatita de Unesko kaj aprobita de la Generalu hsembleo de Un 
konforme al la komuna cclo de tiu kampanjo* sed lau upartu programo, 
al la celoj kaj ideuloj de la Lsperanto-movado. .. Kecesas tamen akcenti 
veron, ko ciuj ajn metodoj aplikataj en edukado al internacia komprenigo devas 
resti plene sensignifaj aŭ havi nur minimuraajn rezultojn., 
gvajn obstaklojn kiel fundamentan baron al interhoma kouiunikado de la popolaj araasoj.

Kiel ĉiuj antagonismoj sociaj, ankaŭ la prezontita antagonismo inter la objak- 
tiva kunligiteco de la mondo kaj la foresto ae subjektiva unueco no nur povas, sed 
necese devas esti solvita* Nur du vojoj eblas; aŭ 1 
kondukos 
de sia morala-intaLekta integrigo sur pli alta, ŝtupo;, adapfante 
sintenon al la objektivaj kondicoj, noine al la matoriaj fortoj, 
sed kiujn gi anlcprau no lernis kontroli. Guperflue diri, ke po.r 
ĝo surbaze du egaloco kuj en mulcsimuĥiirS^ŭ^iligo kaj apliko de 

ma lingvo estas unu cl la plej gravaj faktoroj. Ni kuragas diri

Tial ni kontribuis al la Internacia Jaro do Lduka- 
Tion ni faras 
kiu respondas 

la simplan 
aU 

se oni ne venkas la lin-

mondo lcaj la foresto ae subjektiva unueco no nur povas, 
a kroskantaj eksplodaj tensioj 

al la fina katastrofo de ciuj, aŭ la homaro sukce^os rapidigi la procezon 
sian subjektivan 
kiujn gi mera kreis, 
tia supera integri- 
korauna ncutrale ho-

en
________ „ _ ~ _ ec pli« 
esenca antaukondico. Lfektive, sen la ^eneraligo de la uzo de Usperanto 
ciaj rilatoj de la popoloj tia integrigo ne estas, imagoblu.

XXX
Ne suficas nur pasive esperi, ke la homaro ekiros tiun duan vojon, 

povas turni gin for de la abisrno antau kiu gi trovigas. Aldone la firrna 
multege da konsciu kaj respondeca laboro, bazita aur sciencaj esploroj kaj analizoj 
do la legoj regantaj la horaan socicn.

En nia konkrota situacio ne suficas nur konscii pri la decida rolo de koinuna 
lingvo en la procezo d.e integrigo, nek suficas nur* ripoze kontentigi per cio jam 
kroita en la Internacia Lingvo» au pere do gi, kaj atendi, ke per si mem?- tute spon- 
tane, la lingvo plue disvastigos kaj automate manifestos sian ^ozitivan funkcion. 
Ne. Predipe en nia aparta kazo ni ciuj, kaj ciuj niaj organizajoj devus inaksimume 
intensigi la klopodojn, utiligante plej racie la disponeblajn homajn fortojn kaj fi- 
nancajn rimedojn.

Ni vivas en moderna epoko de scienco kaj toknologio. Kaudok pocentoj do ciuj 
sciencistoj, kiuj iam akzistis, vivas en la nuntempo. Nui- science pruvitaj faktoj 
havas valoron kaj estas akoeptataj. Sciencaj analizoj, objektivaj statistikoj kaj 
koniputeroj /regas kolektivojn kaj individuojn.

Tiu moderna inondo diktas al ni modernajn, scienpe bazitajn labormetodojn en c*-- 
uj sencoj, sed cofe on 2 direktoj: unuflanke, scienca esplorado, dokumentado kaj a= 
nalizado de ciuj aspekboj^de la lingva problemo; aliflanke, evoluigo de la fak 'Sci*’ 
enca vortara provizo kaj ciam pli ampleksa utiligado dc la lingvo por fakaj scien- 
caj celoj. UI2A jam agas laŭ siaj eblecoj en ambau direktoj. Ĝia Centro de 
kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-problemo, kaj la olstara publikajo HLu 
Lingvo-Problemo1* jam produktis multnombrajn sciencajn studojn, objoktiv 
tojn kaj aliajn matorialojn, kaj sukcesis multrilate korokti defoi . . 
kaj falsajn opiniojn. ALiflanke, pluraj el niaj organizajoj trafe LuJ o.. 
gvon en fakaj sferoj, publikigas fakajn periodajojn kaj penetras en

estas la 
interna-

la
fido necesas

solan,k.iu

jt-

Lsploro
. Llonda 

dokumon-
■ i
L Li>

-.o iojn.
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Scienco kaj teknologio, mi ripetas. mastras kaj oiam pli mastras 
Ne nur la centraj organoj de UEA kaj kelkaj aliaj niaj institucioj en 
sed ciuj niaj organizaĵoj kaj instancoj apliku kiol eble plej efikajn 

en ciuj siaj klopodoj kaj agadoj por disvastigo de la Internacia 
povu plene ludi tiun rolon en la nuna mondo de sciencec-Oj) kiun gi meritas. kaj ple- 

integrigo de la homaro surbaze de egaleco kaj juste- 
malavuntagoj por aliaj, sn libereco kaj prospero 

/Lau la notoj de Gazetara Servo/

dojn
^,i
numi sian historian taskon en la 
coj sen privilegioj por unuj kaj 
por ciuj-v

la homan sociai 
diversaj lajidoj 
sciencajn rneto 
Lingvo, por ke

Pluaj sciigoj pri la 55-a UKL

Post agrabla intorkona vespero sabate la 1-an de augusto en Sophiensale.la 2*3« 
en granda halo de Ltadthalle okazis la solena malfernĉ de la kongreso kun kutimaj al- 
paroloj, kaj salutoj de 16 reprezontanto j registaraj, kaj de 30 landaj Asocioj« En la 
nomo de nia registaro salutis s-ro Frantisek Pazŭr de nia ainbasado en Vieno.kaj Drar 
homir Koĉvara en la nomo de Uohoslovaka Lsperanto-Federacio. Post la parolado de D~io 
F. Jonas, statprozidanto de Austrio, D-ro Ivo Lapenna,. prezidanto de UEA^einfaziB, ke 
en la historio de nia movado la unuan fojon okazis. ko la UKL-n salutis statgvidanto.

Posttagmezu okazis Inaugui*o de IbU /Internacia Gomera Universitato/ kaj poste 
prelego pri ^ustra literaturo kiel interligilo inter la popoloj. Je la 17**a h.okazis 
diservoj kaj je la 19-a Austra Vespero, daurinta 3 kaj duonhoron. Gi estis ja altni- 
vola kaj vai'iu, sed tro longa por lu movigema, en uiuj koridoroj babilanta publiko, 
kies ridado, alvokadoj k«s. tre gnnis la pi^ogramparton dedicitan al serioza muziko. 
/do pli maliaultd estas pli multe okaze de partopreno de grandu hom-’amaso//rim.de LS//

Lunde la j- an de aug* Prof* D-ro Laponna prclegis pri "Atingoj kaj malsukcesoj 
do Unuigintaj IJacioj”» hi’ome okazis kunvenc de Intemacia Ligo de Lsperantistaj Ins- 
truistoj, jaikunveno de Univ.LIedic.K-Asocio sub pruzido dc I>ro ILShinoda» kaj;>;;; 
• IBEL/uiTAJ KU13<UiiSCJ, sub prezido dc Prof* i/aringhion kaj partopreno de 70 pers. 
Estis proklamitaj premioj por verkoj, kiujn legis la 
Emilja Lapenna kaj aliaj* Ln Originalu Poezio 1 
La 3-nn gajnis Nicolino nossi /It >/ por llisrcnkontoj.
“Vi al mi, mi al vi honoro". - Tradukita Poezio. 1. ?rof 
de la bela virino" de Gabrielle Chiabrere. 2- a ne aljugita. 3 -a a/ G 
monto tiarjo" de Giosujo Carducci, b/ Llasajuki Kurod /Jajj/ $H0hiro 
Originala prozol’ 1. kaj 2. ne aljugitaj. 3 
Originala dramo; premioj ne aljugitaj. L u 
/Ĉohoslov/* uLa pondmaso". Nova talento; 
de la poemo "Se" de ltudyard Kiplin g.

Kunvenojn okazigis; Intemacia Ligo 
Fervojista L>Asocio /fakan/, Tutmonda

Kroine okazis 
prezentadoj.

dl la kunvenoj kaj prelegoj dum la 4**a de aŭg 
Oratoran konkurson /la 1-an promion ricevis Duncan Charters 
"Kion volas mia gcneracio"/*- Krome kunvenojn ckazigis 
Veterana Lspista Klubo, Ornitologia Rondo Esp-ista, Akademio dc Lsperanto.

r ■

prezidanto, postc itoger Bernard, 
kaj 2< gremioj ne estis aljugitaj.

Luuda mencio; Zora Heide /Dan/ 
Gaudenzio Pisoni /It/Ĥiido 

G* Pisoni "Sur 
)” de Liokito S&itoo.

3«, Andreo Szabo /Hung/• ’*Vojkurba renkontoV 
a ŭ d a m o n c i o • Eduard V- Tvarozek 
Adam Hrynlcie\vicz^ Argentino, poi' la traduko

de Es-istaj Instiubtoj /publikan/, Internac» 
Lsp. Jurnali3ta Asocio.

oficiala akcepto fare de la Urbestro de Vieno, teatraj- kaj film~

hi menciu tiun de
-Usono - pri la 

Turmonda Junulara Or^o..
i.'

liadi o- ainat oro j, 
t emo • 
nizo,

Mondgaca 
-Ligo Fil au elista, Auto~ 

Vespere okazis Teatraj prezentadoj kaj Juiiulara vespero.
Merkrede la 5~an de aug. okazis kunvonojde Lluzika Lsperanto-Ligo f. Studenta Tut- 

monda Lsp-ista Ligo, Internacia Scienca Asocio dsp ista.— Vespere okazis Oficiala 
bankodo,. lcaj post gi Ŭficiala balo. Posttagmeze la sekretario de Osterreichischer 
Auuomobil-’, Jotoirad- kaj Touring Club, akceptis la estraranojn de Internacia L'spe~ 
ranto-. Klubo de AŬtorJobilistoj ka»j konsilis al ili serci kontakton kun la landaj aŭ~ 
tomobilistoj scipovantaj Esperanton poi* eventuala kunlaboro.

Ĵaŭdo estis dedicita al ekskursoj.. Tamen okazis Internacia Infana Kongreseto 
/lauvice jam la ll-a/. La infanojn invitis kaj regalis la Urbestro, en la Urbodomo. 
La infanoj trc bone parolis la lingvon, la plimulto estas denaskaj esperantistoj.

Vondrede la 7~an do aug. okazigis kunvenon Internacia Ucienca Asocio Esp-ista, 
dum kiu oni dislcutis cafe pri la rilatoj al aliaj esp-I.ingvaj sciencaj organizaĵoj. 
Kunvenis ankau Skolta Esp-ista Ligo, Internacia Postista kaj TeLdcomunikista Asocio, 
Turisma J-ŭrganizaĵo, Interm Ligo de Foto-Kino-ĥlagneton- Amatoroj ;l>ro I.Lapenna kun 

reprozentantoj de fakaj asocioj, kaj vespere Intornacia Arta Vespero,

jjsprs
iisp-ista Jovado, Internacia Unuigo de Lsp-istaj Filologoj, 
mobilista Klubo

u e.
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Kprlasis__ndn_rda_k^'a_Pac  jo_£^D<KhĴliLit_kaj__estis_ enterigita__la_272^LL^__S-ygĵ. 

en la gublika tombejo Koŝice-Barca. La lastan adiauon diris samideano G. J- Kerko.

La adiaŭa parolo okazis esperant- kaj slovaklingvo. Ki citas el gi jonon;

Altostimataj gefunebrantoj ’ Estingigio vere nobla koro, kiu^gis la lasta momen- 
to batis nur por la bono de la homaro, por la paca int erkompronigo dc ciuj homfratoj.

Granda sortba'qo atingis la tutan esperantistaron per la foriro do la elstara 
torco-portanto de nia esperantista pacmovado. Nia altestimata HpacjoM samideano Aloj- 
zo Kremer, delegito de UEA, vicprezidanto de iama Ulov.Usp.Societo. la nelacigebla 
Esperanto-instruisto, la lorta organizanto de ciuspocaj E-kunvenojj la dumviva honoia 
prezidanto dc E-klubo en Kosice, elspiris sian noblan animon la 25 -an dc augusto en

. sia benita ago do 9Z jaroj. IJi kunvenis por omagi lian memoron kaj akompuni lin sui' 
lia lasta vojo.

Li naskigis la 29-an de majo 1873 en malgranda slovaka vilago de Orionta Slova- 
kio. Pro la malfacilaj vivcirkonstancoj liaj parencoj dym lia infaneco translokigis . 
al la nuna Timiŝoara, kie li finis la elementan kaj burgajn lernejojn kaj ellernis 
la metion de kompostisto kaj laboris en Sibiu. Post 3-jara militscrvo li farigis ko- 
rektisto kaj cdzigis. Ln 1904 li jam^laboris eh Hamburgo kiel kompostisto-koroktisto 
por fremdaj lingvoj. En 1912 li farigis esperantisto kaj fervora disĉiplo de nia pac» 
movado, lia korafero. En 1914 li denove enarmigis al Kosice kaj soldatscrvis pli ol 
4 jarojn. Post la I^a mondmilito li restis jam kun sia edzino kaj filineto en Koŝice, 
kie li ofike laboris por la esperantista movado, en kio helpis lin lia inteligenteco 
kaj larga scio de fremdaj lingvoj. Li gvidis efike multajn Bsperanto-kursojn, edukis 
nian esperantistan junularon kaj por klubaj bezonoj tradukis multajn kantojn, inter 
ili ankaŭ la Kanton de Laboro. Kune kun la - jam ankau foririnta - Jozefo Friedrich 
li fondis la IJ-klubon en Koŝice, kiu intor la du mondmilitoj havis pli ol J00 memb- 
rojn. Dum 1& malfacilaj tempoj li entuziasmo subtenis la esperantistan fajron sub la 
cindro. Tiutempe li estis prezidanto de 2-klubo en Kosice kaj en 1948 li organizis 
la II-an Tutslovakan J-Kongreson en Kosice, kiŭn partoprenis pli ol 330 osp-istoj.

Pacjo Kremcr estis ankau bona edzokaj jpatro, paoama homo, ekstreme honesta,dili- 
genta, bonkaraktera,alte satata kaj amata cie? kie li laboris.

Karega Pacjo! Kun peza koro kaj larmoj en la okuloj ni adiauas vin,, dankante al 
vi en la nomo de ciuj gesamideanoj pro via senlaca, granda vivlaboro favoru al nia 
tutmonda esperantista pacmovado* Vi konstante semis erojn de amo kaj humanismo, por 
kc ni foje atingu pli belan vivon, ,vivon en amo, paco kaj sen kruelaj militoj !

/Daŭrigo de la sciigoj pri la 55-a UKE/
Uabate la 3-an de aug. Prof.Laponna omagis la mortintan honoran prezidanton de 

UUA, Lricli Malmgron kaj aliajn mortintajn anojn. Postc li bondeziris al la austria 
cefdelegito de UEA. Franz Rentmeistey,kiu festiŝ sian oran geedzigan jubileon.

PLENA ILUSTJĴITA VOKTAHO, impona verkego de G» Jaringhien, jus aperis kaj markas 
eraon en la ĥistorio de la Internacia Lingvo. Tial ciuj ĴJsp^aj verkistoj devos kon- 
sulti PIV, en kiun G. Jaringhien enmetis sian tutan talenton*

DAKKO al POLA liADIO VAItSOVIO. La genorala selcretario de ULLt CLBecker al la rc» 
prezenTahTo^ĉ^PKV^ŝfPeT^n^frahŝdonis la ekzempleron de PIV. ICiam oni menciis, ko 
la uO-an dc aug> plenumigos la 5mila elsendo de PRV, sckvis tondra aplaudo.3. Pettyn 
danlcisj^ro la rekono kaj la auskultantojn petis donadi vivsignon^per letero aŭ sim- 
pla postkarto al PKV»- G.Becker petis skribi dankpoŝtkarton ankaŭ al liadio Viono - 
JI3ĴN, kiu antaŭ nelongo okazigis la 1 5ŬOan elsendon cn E*}sub gvido de L.Vokal.

Post danko al ciuj, kiuj meritigis pri la sulcceso de la 55~a UKE en Vieno, la 
prcz. de LKK D-ro Grimme transdonis la kongresan flagon al la prez» dc Loka Kongresa 
Komitato de la 56-a UKE en L o n d o n o, D-ro J.C^Jells. kiu invitis al la cefurbo 
de Britujo, kies LMcLubo havas pli ol 200 esp^istojn pretajn okupi diversajn taskojn 
dum la Kongreso. La kongresejo trovigos cn la Kolegio de Londona Universitato»

Jg la fino D~ro Lapenna emfazis la gravecon de ULuk /UiLi. estas ja ni ciuj/ por 
antauenigo de L* en la mondo - ULA ne plialtigis la kotizojn. Post tio li alvokis al 
abono kaj abonigo de landaj bibliotekoj kaj institucioj al la revuo ,lLlonda Lingvo- 
Problemo11.- Post li la vicprez.de ULA Aensing substrekis, ke Prof*I>ro I.Lapenna es- 
tas la plej universala esp-isto /organizanto»oratorcpverkisto?juristojcuj viro de 
granda formato.- Sed per la martelbato dc la prcz. la UKE finigis^/Daŭrigo on nr5./ 
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f Tradician renlconti^on de^esporantistoj on Jablonec'nad Nisou, o. Liberoc,. Ĝbh 
127~Ij~cii uu SepIeS5x’0 okazigos ZSperunto-7;Iŭ5o nĴL33"’7ŝ7”..aIoŝ"’nrŭŝEa/“’Eŭn”rxc\ 

ĵerusu p 1'0u,i*u.’.iO• Inteiesuloj anoncu sin ^uj al la indikita uureso*

xietui‘nen - la adrusato rnortis!
—* —• — «•• — — •• —• —* — —• — — — — ~ —

6iu rimarkitso. Lastafoje ci^uianicre 
nndvco I? ŭ h r o r . llonoron al lia

Je unufojc ni rcricuvis iun n-ron de L.u. 
ni sciigs; lce en Preĉov mortis nia fidela 
meiiioro kaj nian kondolencon al liuj famil

Vyslunec Nein« spolkovej 
u.jperantis cov • 
tial prcsvedciu.

• sp 
Najprv 
Fri rozlŭĉke im povedal»

__republiky vo Viedni prijal 6-ĉlennŭ dulujŭciu neineckjch 
.orlil prud nimx za^angliĉtinu, alo po hodinovom rozhovoru sa 

Llato pravduj ale nedajŭ va:a
za

z a p r u v du •

4jUroro - estas lu titolo dc lu 
m la nuna jaro ĝi atingis lu 50-an 
rera,3 regule - krom interroiapo dum 
La zorgon pri la financa flenko de

/» <>

sur si.n lu eldoncjo de la ceha 
Le vi voluu fari pli interesa 

biblipteko uŭ propugund; vitrino j,
• .llanko estis A , 
povuo gxn ricevadi 
LL la bona no..io ho

:ze:..pleron d<j 4»uroro 
Job. T-icuvis leteron de lu rcdaktoro de*•

_ ank&u du slovak 
.o de la luboro por 

ea lu blindullurnejo 
1ernoj uro• Lstus 

pctus niajn ges 
, ke ili ekrilutu k

reliefpunkte presatu blindul-rcvuo

^l, Praha 1» La ekonomiu 
:cj, lcdjantoj' de udiroio, 
umikojn - tio kontribuos 
llx povas ricovi pi-ov-ek: 
:idi*cso • “* La i edaivCxo deA

c h t n e r , ke ui estas ruvuo 
i iiu cosis csux tutst&uu ox*<• .<■ 

lo © Xki*o.:* tio li menciis, kc 

v .. i l< x*-*P ux ui lt o n ei i 1 <-* »jx iii/
uunruzdlta pro ncglektedo. ii 
Jx‘ich un iBardojov au iu uliu?/

en Jusperanto- 
jarbn do sia ekzisto. Lepost la jaro 1920 gi u~ 

i la rnilito. Gi havas 450 le^antojn en Jb landoj.
; la placu, enliave kaj lingvo altnivela ^azebo prc- 
l blindul-rcvuo Zora.
i kaj pli rica vian dokumentaron por ekspozicioj> 
potu senpa^an ekz. de hedakcia ,‘Zora’r, Kralcovska 

solvita tiol felice, ke oksteflanduj blindu- 
senpa^c. ntenti^u pri tio viajn leter- n> . v
lu cuhoslovaka sociala prizorgo. -uJcuu 
».1 oiip d ŭ j s u 3.1 r xn p kj c o »-> j mUi c.

^kuroro s—ano / u 
aj neviduntaj eŝpeiuntistoj ? rusp.
Lsporanto intoi’ niulandaj blindu- 
en Levoca plr ol jC infanoj iru_<— 

___ t i e duina^-> e, oo uiu 1 abox o i *--i .1 
-anojn instiuistojn /cu eble s-ano L. 

kun la kursfinintoj en Levoĉu.

Y

Jo.r*ei'u *jspcraiito—ijemejo en dudince 3ukcesis. r , . , . .-------------- -  Lu ^ustoj en lu ckzamenu uoi.iĵ.ox 

oiiO Jilris, kiel oni ^.ovis^dur.i kelkuj ta^oj ukiri tiom du Lingvoscio ,kapublo,l ex*cecoo 
a».l -*'J ( 9 ^>ex sono j• vi dauis Oizdu a ^il» L j"”u dc julio, do kun j 1 iberaj cai.i*-*nuoj« 
La vetero esti.u bonega, kroza la lustuj tri pluvaj ta^oj, kia..i oni no povis ticl a- 
uzc sin bani un la termala basono, kiel du..i uliaj ta^oj ?/Jiutu^o postta^moze estis 

bc.nudo/. Jstis tri klusoj: ~ por koi.iencantoj /instruis Vŭne./r B - pcr pro^rc-
--{j •»**> <_jvai*u/ * kaj — por estont<xj instiuaiitoj do ju~to /rnutiuis 

kursancj havis vcro jjrandan kaj sinceran intereson; do lu rezulto 
precipo co la C—anoj.— Cka-is ankau kelkaj amuzaj kaj kulturaj 
fajx*o kun kantudo» rukontadoj. filmprozentado. Kortusa estirj la 

> kun adiauu purolo d\z s—■<—i.o ĵ>.nAa* Lu adxuuo x cstos lon^o oii la 
ultuj okuloj resuis senlur:aaj./nini. de ,la red* : lli lice- 
. ue s-uno Jladoĉek pri SLL - ni apori^os jin en la 5*n</

en O.I* /p^’ uj/ r en kax*tin ni interkonu 
ili kun csperanvistoj gus-roj Li a r i n .

f por odukado du infanoj» Lltx*ovis (jin Celos- 
mondmilibo kun pul.ua pafvundo kaj nc resuui^inta 

•i’ li malfacile paroli* Tial li ekparoli£is la infa- 
a lumejoj kuj ne lernu nui’ 

cirkaŭajO; por ko ili okvidu lu 
. __ x<.iorion» Postc ili en lu lci-ncjo 
voconudo, kiun partoprunis unlcuu la 

se^o trovi^as intui* la infanoj, 
:aj furus descgnujojn« lli dcvas 

<11 O j 1—• x* • 1 kj u X o 1 1 e sl *. C«.U
i en lu francaj lcrnejoj /li estis komunisto/, 
kaj disvolvo de la propru pcx*sonoco /tial li 

ccdis uc antau malhulpoj kaj konstruis proprun 
instruiston en drctonio /li lu^jiŭ en rrovence/ 
kaj vizitudis sin rcciproke*lli intcfuun^udis 
faritt j pur :::ulsu’.’.aj Lc.^iii. oj•ix.ro.no li px'opa— 

.:niustiuon,kuj vcjuturij „cn<>

s„. :*iboj /instruis 1 
'L Clual/.- Ciuj : 
■.,-utis cminentu, 

■ urctoj, oivuku .
...o du la kux‘saro<S .
,.oi‘o de ciud, car nui* laam 
vis usp-lingvan priskribon

\ e»
f er-
i.ic-

Lerriojcŭ’ • Kiol ni jaia inforr.iit 
xi uncuj msci*uxstc j kaj incci 

nin pri la uruinet-metodo 
revcninta ol lu i-e

esuXiu p.oi — — ——
ne sidu nux* cn 1 

ui*bo;
s t u lu x a 
i?er _____
S UU 11 

pui‘olus k 
la ei 

t/iu, 
mcmsbareco 

d li,li ne 
sansortan

x . *• j lvun
ilx infurrais 
bcno Fruinet, 
uute cn sanatorioj, do 
. ji*o iui voliSĵ ku ixi 
a:u‘iGukudxt> ilin tru la vila^o^ 
von kuj laborosĵ por ko -ili 
._x‘..j pluj ircsuj travivajoj 
.iu ne sidas sui* la pupitro 

tuaon, pri kiu oni postc
c. 1<- infanoj
. j. .oii kuj dj_bciplinon; 
. j uumcis lu inimojn 
_,scxs ankau ioiigite/ • 

u ..c-n—luivieJon* Li trovis 
kaj iliuj celernujjboj okkorosr)ondi3 
: .jerojn kun kolorigitaj descji.ujbj

u./ic.iis l»i vivon on fiusu aei’o; suiioj iiatcnajn ouii^doji, gx

•>

sercas kaj trovas 
kiu rejis 
al
•j u

uc.

por

; infanoj»
. pafvundo 1
Tial li ekparoligis

cl 1ioroj? sed 
crutagajn vi* 
rakontis pxvi 
instiuisto■ 
oni elektas 
korekti racut 

ailitistujn si,.y 
e st i s

* K '
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no o~

diver-

la naturo. Jcienco,

,7 •pri manĝaĵoj. ĵi

l^aj virta vivo.Bo 
en hospitaloj. 

ne faros el malsana

Pi^eskau oiuj civilizitaj hornoj estas malsanaj, car ili 
beas ia naturajn leĝojn, kiuj 'postulas sai.an kaj virtan vivon.

Kpdernaj homoj apartigas pli kuj pli de lu naturo, kaj gi punas ilin per 
saj malsanoj.

For forigi la malsanojn oni dovas reveni al sagaj reguloj de 
kiu resumas tiujn ci regulojn,nomigas n a t u r i s m ov.

t-aturismo ne estas ekskluziva kuracista procedo, au indikaro 
** ** ostas multe pli, car gx estas sistemo de vivol

La homoj dovas konyiiokigi, ke sano^estas rekompenco pro suna
estas necese konscii, ke estus neeble uceti sanon ce farmaciisto au 
llrogoj ne povas resanigi la malsunulon kaj kirurgiaj operacioj 
or^cano alian, sanan!

hature, por personoj, kiuj bone komprenus tiun ci gravan kaj samtompe simplan 
aferon, estas multe pli facile engluti drogon, kiu momente forigas ^a doloron au a- 
lian malagrablan siuiptomon, ol pripensi la vorun kialon, kiu gin kauzis.

ilaturismo studas la hcunon lau tri uspektoj; fizika, monsa kaj morala.
Vera sano ne povas ekzisti, se ne ekzistas harmonio intei’ tiuj tri elemcritoj ! 
Ĉiutage oni inauguras novajn hospitalojn, resanigejojn kuj frenezulejojn, sed 

lu noinbro da malsanuloj ne malkreskas, sod kontraue gi terure kreskas! Ja oni ne sol- 
vos tiun ci problemon do la publika sario per kreado de novuj hospitaloj, sume kiel 
oni ne solvos lu problemon de kriminulismo per kreado dc novuj malliberejoj.

Sano kaj virto estas sinonimoj. Tiu, kiu nu ukceptas la simplan principon,no po- 
vos- pli-inalpli»frue - eviti la malgojan rezulton.

D-ro Jaime Ucolnik /=ĥajme skolnik/»Argent.

■"—0——■

v.i_a.n_d_ 2

/KL
85.« 
D-ro Lloyd K.
gio 11. Local, uashingtoa D.C., Usono. 
lu artikolon en iom mallongigita foriao

Jum malabundo de viando okaze de la dua mondmilito, multaj dommastrinoj lex?nis 
pri bongustuj kaj nutrigaj senvianduj inangajoj. Kaj ekde kiam la bestdevenaj grasoj 
estis suspektataj pri estigo de arteriosklerozo, ci tiuj virinoj denove koiaoncis 
studi la senviandajn menuojn, celantaj eviti la iiiulutilajn rezultojn.

Ĉu estas eolo konservi bonan sanori kaj bone nutri sin per senvianda dieto? Jesl 
oblc ricevi sufican

lu revuo Life and Health - Vivo kaj Sano - vol.
v V

n~ro 3, marto 197'0* Kun permeso de la autoro , 
iiosenvold, el La angla tradukis 8er- 

Local, uashingtoa D.C., Usono. lli aperigas
* rinurod»/

kons< 
i.iiltaj iniloj da usonanoj tion faras. Kion ili mangus? ĉu estas 
proteinon kaj feron per ilia mungado? Kaj kion pri vitaminoj?

ki rigardu kelkajn faktorojm Lstas vero, 
nutra vidpunkto. Ued la ploj multaj ho;;ioj trosatigas sin par gi< 
nur 28 gramojn da proteino potage. Por plia certoco, ni diru, 
Oni povas facile akiri tiun kvanton da bonkvalita protoino el 1’ontoj aliuj ol vian- 
daj< Ovoj enhavas proteinon ec pli bonan ol tiu do viando, kaj lakto-proteino estas 
almen.au tiol bona kiel la vianda.

dcd ni rigardu nun en la vegetablan regnon por altkvalita proteino.
Sojoj kaj kikeroj enhavas perfektan proteinom La plej raultaj aliaj legomoj 

/fazeoloj, arukidoj au arahisoj, faboj, lentoj kup/ entenas ioiaete malpli perfektan 
proteinon. Intorese, la protein-frakcioj, kiuj rnalabundas en tiuj logomoj, ja abun~ 
dus en kompletaj grenoj. La normala uzo do kompletaj grenoj foiigas tiun inalgrandan 
mankon kaj el la legom-proteinoj faras perfektan proteinon. La rezulto estas protei~ 
no tiom koinpleta kaj nutriga kiel la viandaj.

Komplctaj gronoj havas ja bonegan protoinon. Ln Usono ni uzas tritikon kiel ce- 
fan grenon. Kompleta tritiko havas boncgan px’otoinon. Kaj same: kompleta^rizo, kom- 
pleta sekalo kaj koiaplota avono. Kvankain la plej rnultaj grenoj enliavas multe da kel- 
kaj proteinero j, okazas, ke guste tiuj inankantaj partoj abundas/ni legomaj proteinoj. 
iilivoiie legomoj kaj kompletaj grenoj kompl etigas uniĵ. la aliajnporf ekta j proteinoj.
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ke bov-'proteino ostas bonkvalitu ol 
hleza viro bozonas \ 

ke 45 gramoj suficegas.



A
Nuksoj trovigas inter la plej bonij fontoj de proteino en la mondo. Fruktoj kaj 

vegetabloj havas bonegan proteinon, kvarikain en malgrandaj kvantoj* Terpomoj entenas 
altkvalitan protoinon. Hi estis unu el la cefaj nutrajoj do la fortegaj iriandanoj, 
kiuj enmigris Usonon antau unu jarcento.

La karno de semoj de helianto au sunfloroj, estas frandajo tre satata de multaj 
usonanoj. husoj mangadus ilin jam dum jarcentoj® 11 i onhavas 17$ da altkvalita prote- 
ino. Aliaj fontoj de plej bona proteino estas ^isto, kaj tritikgermo.

Fakto, kiun multaj ne sciasi viando estas la plej malbonaj fontoj de mineraloj, 
osceptu fosforon. Laboratoria analizo de viando eble montrus iom da fero /pro tio, 
ke la plej multaj viandoj enhavas multo da sango/, sed gi estas en formo ne komplete 
/nur 11/^ asimilebla de la homa korpo.

Sekigitaj faboj erihavas trioble pli da fero ol bovo-viando. Pizoj, tritiko kaj 
aveno ontenas duoblan kvanton*

Antau kelkaj jaroj kelkaj nutristoj ektrovis kion veggtaranaj kuracistoj sciis 
jam dum longa^ tompo • ko viando ne forigas anemion. Bn la autoritateca rovuo Nutriti- 
on Keviews /augusto 196ii/ ni legas:

”Surprizige, nutrado konsistanta el viandoj regulo kauzas seriozan anemion al
V W

inusoj. bovoviando kauzis ploj gravan anemion, sod porkajo ankau produktis simi- 
lajn rezultojn. Kokoviando ostis iomete inalpli efika kiel kauzanto de anemio.” 

Lkzistas ho.noj, kiuj erare kredas, ko oni bezonas, kiel ili gin nomasi bonan rugan 
viandon, por estigi rugan sangon. La vero estas, ke viando estas pge malbona produk^ 
tanto de sango, kaj lau la menciitaj eksporimontoj gi povas ec kauzi anemion. Man- 
gajoj el la vegetala rogno ankorau restas niaj plej efikaj sangoproduktantoj•

Simile esprimis sin D-ro Henry Sherman el Columbia-universitato, kaj Konstance 
Pearson, en la verko ,lLiodorn Bread from the Viev/point of Nutrition11 /idoderna Pano 
el Vidpunkto de Nutrado"/ pago 42. La fero £e kompleta tritikpano estas pli efika 
poi' produkti hemoglobinon, ol sengrasa bovajo, hepato kaj ovoflavo.11

nkzistas homoj, kiuj kredas, ke viando estas bona fonto de vitaminoj. La fakto 
estas, ke gi /escepte hepaton, renojn kaj aliajn internajojn/ estas mafricega fonto 
de vitaminoj. Muskola viando ja havas iomete de iuj el la B-vitaminoj, sed kompletaj 
grenoj kaj legomoj estas multe pli bonaj fontoj^ Vitumino^ abundas cofe on semoj. 
Jn bifsteko mankas vitaminoj A kaj G, kiuj suficege trovigas en fruktoj kaj vegeta- 
loj. l)o, se vi sercas vitaminojn, sercu cn la vegotala regno.

Lawviando~gmso estas precipe de saturita spcco, kiun oni pli kaj pli akuzas 
kiel kauzon de malmoligo de la arterioj. La naturaj grasoj de la vegetala regno es~ 
tas plejmulte el nesaturita speco, kiu tondencas eviti la malmoligon de/ la arterioj. 
Jen plua gratifiko por homoj, kiuj preferas vegotaran nutradon. Kaj bedaurinde, la 
faritaj studoj montras, ke la homo satas kaj sercas on viando la gra3-guston, ne gi- 
an proteinon. Lu plej multaj ne povus toleri viandon sen troa spicado kaj graso.

La mangajoj el la vegetala regno havas siajn proprajn, delikatajn gustojn, kaj 
ili ne bezonas ian au nur malmultan spicadon. , A

Kiam vi elektas la senviandan vivon, vi lernas gui la naturajn mangaj-gustojn. 
/La tradukinto rimarkigas, ke kiam li petis permeson de la autoro traduki 
la artikolon kaj aperigi gin en Lsperantisto Blovaka, D-ro Lloyd nosen- 
vold respondis, ke nun li ne plu scipovas J-ton, sed li klopodis gin el- 
lerni antau multaj jai*oj, do li estus tre danka, se li povus ricevi ekz. 
de B.3. kun lia artikolo. B^ano 3.K. Uocal ofertis sian tradukon al E.3. 
tial, car ugi ciam havis rubrikon pvi vegetarismo11/.

■■;1 la leteroj de niaj legantojj; ... Kun intereeo kaj gojo ni legis vian Eeps- 
raii-tistoFrSIovukan^Iĉŭn'la^veĝŝtarana rubriko kaj ini estas preta gin meridi.— nn mia 
lando vivaa iuulte da vegetaranoj, kiuj certe ankau havus intereson pri gi, ^n rnia 
urbo ekzistas 4 belaj vegetaraj mangejoj, ciutage plenplenuj. Kroia tio la senalkoho- 
laj restoracioj de la "Virina Societo" /16 da tiaj en mia urbo/ ankuu havas ciutage 
senviandan, do vegetaran menuon. En liaselo, berno. tienevo kaj Lozano jarjj delonge es~ 
tas konataj kaj bonfamaj la vegetaraj aangejoj. Krome, koinpreneble, en ciuj p/li 
grandaj lokoj la hoteloj kuj precipe la senalkoholaj mangejoj donas vegetaran monu- 
aron. 11112 > Zurich, Svislando
Ĉion por la Vegetura aubriko sendadu al Ernesto Vana,DUDINCE,Ĝeĥoslovakio - S.S.K.

Si estas interna aluono al Lsp-isto Slov.n-ro 4//0.Adr. • h3peranto,p.f .8Ŭ,l,iAiiTIN,CSSi
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Lenke Kun /Hungario

specialan karakteron kun arka- 
viziton co la konata esperan*

ni vizitis la bcloĝau renesanc- 
iam poseĉLis gin grafo 

de 
la
La
la
de

Pornŝtejn. La ŝtuparcj os- 
la gi^afo, car gi loĝis en 
stuparoj! Ln la bolegaj 
grafo posedis ankau'bier- 
patro dc la ploj granda 
Smetana» en kiu oni insta- 
pere de gramofono espo- 
de muziko do lia opero

ili aj tr avi vaĵ oj _ en~Ĝ aho sl ov aki o

Alvenis la tago ĉle la vojago, la 6~a de julio* idi estis tre ekscitita^ kiei suk- 
cesos la granda plano pasigi unu mohaton en Ĝehoslovakio inter esperantistaj geamikqj. 
kiuj invitis rnin restadi en diversaj lokcj» Vojagado por mi estas ĉiam alloga*

Mia unua stacio estis Pieŝtany, la farna banloko. Tie ini pasigis 10 tagojm Mi 
ciutage vizitis terinalbanejon, posttagmeze mi ripozis sur la bordo de la rivero Vah; 
kie estas granda libera strando kun multaj ludiloj por la infanoj* Vespere mi promo- 
nadis en la belega parko kaj en la ripozaja ĝardono auskultis belajn koncertojn*

La laptaj Ju tagoj estis jam tre malvarmaj^ kvazau la naturo estus farinta ven 
ĝon kontrau la bangastoj* PluviSj blovis kiel autune. En tiaj cirkonstancoj mi dau- 
rigis la vojagon al Svitavy. Idi alvenis en granda pluvor tamen en^la stacidomo aten 
dis min mia Esperanta amikino Kveta riartoŝova kun sia edzo, per auto*. Mi rcstis ce 
ili kelkajn tagojn. Kveta surprizis min per ricaj programoj»

Unue ni jpromonadis tra la urbo £vitavy. Gi havas 
ĵaj konstruajoj kaj ĉirkau 40 mil loguntojn. Ni faris 
tisto s* hyznar, kie ni trovis veran amilcan rondon.

La 18-an ni faris autoekskurson al Litomyŝl • Jfie 
stilan kastelon el la 16-a jarcento, : . .
tas tre malaltaj, preparitaj ankau por la satgta ĉevalo 
la I~a etaĝo! La grafo ĉiutage promenadis surcevale sur 
ĉambroj estas videblaj la meblaroj de la grafa familio. 
farejon en la kastelo. La estro do tiu entrepreno estis 
ĉeĥa komponisto Bedrich Smetana. Tie ci estas la Ĉambro^ 
lis la muzeon de la muzikkomponisto» Ni havis eblecon audi 
rantlingvan tekston pri la vivo do Lmetana kaj audi parton 
MLa vendita fianĉino11.

La 19-an ni ekskursis en la montaron Moravsky Kras, al la abismo Llacochŭ.^groto? 
kiu havas tro kortusan historion. Macocha signifas duonpatrinon* lu viro perdis si 
an edzinon kuj restisal li infaneto. Li havis multg da zorgoj kaj laboro, do li de- 
nove edziĝis. La infano ricevis duonpatrinon, kiu gin ne ŝatis^kaj intencis pereigi 
ĝin. Si kondukis ĝin al la abisrno kaj ĵetis en la profundon» Sod la infanon retenis 
ia arbusto. Laboristoj en la arbaro hazarde preteriris antau la abismo kaj ekaudis 
la krion de la infano. Ili savis gin. Kiam la duonpatrino aksciis tion, Ŝi ĵetis 
sin de sur la supro de la roko en la abismon.- Mi iris en la groton kaj admiris la 
fabelmondon. hevoturante plezurigis nin la valbarajo Plumlov, la kastelo kaj antau 
gi la granda lago.

La 20-an ni vojagis a}. Vsetin por viziti la fraton de Kveta» Tie ni restadis 
du tagojn kaj dume ekkonis'la urbon kaj faris romantikan okskurson al la montaro 
bezkydy* Ni vagadis multe, kaj perpied» al. kadhoŝt.. Ĝi estas nomo de pagana dio. La 
paganoj tre timis la naturfenomenojn /ekz- la ŝtormon» fulmotondron ktp, kiuj si 
gnifis, ke dio Kadhoŝt koleras/. La dio loĝis en dezkydyx, pro tio la plej konatu 
monto estas nomata hadogast. La statuo de la dio staras sur giu supro kaj memorigas 
la pasintan tempon de paganismo. Ln la jaro <353 Cyril kaj Lietod disvastigis la kris- 
tanan religion kaj piedpremis la paganan dion.^Je kdLkaj metroj pli alte ni vizitis 
il/ian 3tatuon kun la piedpremita dio; malantau staras ligna kapeleto*- La ekskurso 
en 1136-inetra alteco ostis bolega. lievenante ni haltis ĉc la montpiedo kaj ripozis 
antau la hotelo Radegast.

La 2-an ni okskursis al noznov ce la rivero Beĉva» Tie Ĉi trovigas liberaera 
muzeo el la lo-a jarcento, tuta el ligno. iJn la ĉambretoj interesaj popolkostumoj, 
mebloj, ĉiutagaj aĵoj. neveturante el Vsetin ni denove vizitis la valbarajon en la 
romantika ĉirkauaĵo, nomata i3ystriĉka. La saman tagon ni forlasis Vsetin. Mi voja- 
gis al Gottv/aldov kaj trans 13rno ni revenis al Svitavy.

a La 22-an ni ekskursis al Svojanov. Tiu ci antikva kastelo en gotika stilo le- 
vigaa ce la iiohemia-Moravia montetaro. Lu plej mainova parto estis konstruita en ia 
13~a jarcento, poste i-uinigis gin fajro kaj restis nur malgranda parto kun turo. 
Plejparte gi estis renovigita en la 19-a jarcento. J1 la turo ni povis ĝui la mirin- 
dan panoraitton.nn Svitavy ;ni havis multajn nefoi-gesebl&jn travivajojn, kaj rni povas 
diri nur modestan varmkoran dankon al mia amikino Kveta bartoŝovŭ kaj al sia edzo, 
por tiom da gojo.
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Sekciopri JUKULARA tlUZIKO co U U Z I K A ESPiSriAKTO -- LIGC

estis fondita en januaro 1970* La gvidanto totas s-ano Leszek Pietrzykowski /lesek 
p^etsikovski/, muzikestro do la Bnsemblo "Huzilo” /jrociav/ - 17y postkesto 16, Str. 
Dubois 3, Pollando/. La celo de la Sekcio pri Junulara Muziko estas;

1. Grupigi ciujn gejunulojn, interesigantajn pri moderna muziko*- 2. liegistri 
ciujn junularajn muzifcensemblo jn. kiuj en siajn repretuarojn enkondukis Lsperantajn 

lcaj koordini la kunlaboron inter ill.’ Koordini la agadon de la esp-istaj 
kluboj de kanzon-amantoj /muzik-fano j/• - Kunlabori kun komponistoj kaj koncertistoj 

. muzikovkaj kun autoroj kaj tradukistoj de lcanzon-teksto j 5, Laŭeble hel-
istaj autoroj kaj komponistoj en agnosko de iliaj autoraj rajtoj.- o.Gvidi 

muziknotoj kaj esp*lingvaj tekstbj de modemaj kanzonoj.- 7» Gldonadi aŭ 
tekstoj de Lsp-aj kanzonoj»,- 8, Agadi, 

ankau Esp-ajn kanzonojn»~ 9* Helpi ai
i muzilo, la nova facila muzika notacio 
por instigi diskoproduktejojn< ke ili 
11. Kunlabori ce organizado de landaj 

kanzono.- 12*
>

kanzono jn

de modemu 
p i al e sp—. 
arkivon kun 
agi por eldonado de muziknotoj kaj 
radio- kaj televid-stacioj dissendu 
en muzika edukado per popularigo de 
de prof. Henryk Paruzcl.- 10. Agadi 
gramofondiskojn kun Esp. kanzonoj<- 
naciaj festivaloj de Lsp-a kanzono.- 12. hidonudi propran porjunularan l evuon kun in- 
formoj pri moderna muziko, kanzonoj, ensembloj, kanzonistoj. festivaloj ktp*- lj.Pri- 
labori kaj eldoni en Lsp-o lernolibrojn pri

Llembro de la Sekcio povas farigi ciu esp-isto, kiu profesie au < 
pri distra porjunulara muziko kaj kanzonoj. ^l. interesitoj ni sendos 
aligkondicojn. Lsp-istoj el nepagipovaj landoj povas aligi

ll-^Hsgeranta^kanzono en la eteron! La Huzik-Lnsemblo
La kanzonoj estas ofte

8 por ke la 
la junulaio 
prilaborita 
eldonadu 
kaj inter-

gitarludo lau la nova muzika notacio. 
amatore okupigas 
i aligilojn kaj 

al Ji.I ce ;»EL senpage.

4»iu.z»xiv"uiiŭwHiwxv "hiuzilo" surbendigis mul— 
ta jn^kanzono jn en L. por Pola iladio kaj Televido. La kanzonoj estas ofte audigataj^ 
ankaŭ en alilandaj radio- kaj televid-stacioj. IĴkzistas interkonsento pri interŝango 
de programoj inter radiostacioj de diversaj landoj-.Neccsas nur>.ke la koncerna radio- 
suucio ricevu multajn leterojn kun peto.,, ke oni prezentu la polan tiuzik-Ensemlbon 
^HUZILO11 el Vroclavo. Iii petas dor ke ciu esp-isto skribu en sia nacia lingvo minimu- 
me vdu leterojnj unu al la centra radiostacio..kaj la duan al la televid-stacio.krome 
ankau eble al lokaj radiostacioj. KonSideru, ke nur tiamaniere la loĝantai*o de via 
lando Jiavos la okazon auskulti modcrnajn distrajn kanzonojn en L. La propaganda efi- 
ko estog grandega. - 6-ano H. Leubnor el Pirna /CrDi-i/ ja:n skribis al Radio Berlin, ke 
gi disaudigu kanzoncjn en plenumo de la Muzik. Bnsomblo ,‘lluzilo% kaj ricevis favoi-an 
respondon. liadio ourlin skribls al li? ke oni petos Polan liadion, ke gi seridu inter- 
sunge sonbcndon kun 'la kanzonoj de "LAuzilo" kaj estonte oni invitos lu ensemblon al 
Berlino, se la interesigo pri gi estos pli granda*

III. Nova Lsperanta disko jain apcris. Fola 
nia” eldoniŝ^diskon^kun 4 modernaj esp-lingvaj kanzono 
Lnsemblo HLiuzilo » Cni povas gin niondi Co Ars iuxwnxei , *x.ouvx'j;;^bj.<iuaKuv.ij^u.u 
Przedmiescie 7, Pollando, kaj en ciuj eksterlandaj polaj kulturcentroj /en Ĉeiioslo- 
vakio en Pola Kultur-Centro, Jindrisska 3, Praha 1^/- Jsperantistoj el ciuj 
lismaj landoj direktu siajn mendleterojn al sialandaj importaj entreprenoj okupigan- 
taj pri importado kaj eksportado de libroj kaj diskoj» Se la koncerna entrepreno ri- 
cevos multajn leterqji kun demandoj pri lu disko de la Jiuzik-ikisemblo “Uuzilo", gi 
certe tuj venigos pli grandan kvanton de la disko, kiun oni poste povos aceti en ci- 
uj diskovend^joj on la tuta lando.Konsiderurke tiam acetos gin ankau noesp-istoj,ki- 
uj oble dank al tio okinteresigos pri L../En ĈSoK^mTIA n«p.?,Ve Smockach ĴOjPraha 2./

IV. Jonbendojn kun iL Ijanzonoj en,plenuiao de la Uuzik-Lnsemblo "Lluzilo11 oni po- 
aceIi“ae’~7iedakcIa^IJagrarrl'Trzegran 1’oniczno-Jizijnych Polskiego iiadia i Tele-

17> p*212, Pollando./JDemandu rekte pri detaloj, ĉar 
.perigi la tutan tekston Ĉi-rilatan “ rim.de L.Slov*/

Koresponda kurso de muzilo. Ni organizas korespondan kurson de nova facila 
muzik-notacio "muzilo^T^La partopreno estas senpaga. Ciuj aligonUoj ricevados de ni 
stud-inaterialojn rcgulo. /La adreson vidu tute supre ~ rim® de L.Sl./

Hi disporias pri muzik-noto j lcaj I3ŝp« 
tekstoj de kelkcent modernaj kanzonoj. Rajtas ilin ricevadi ĉiuj membroj de ĴU ce 
LiEL, arigintaj en intersangajn grupojn. /Laŭ la dulteno n-ro l,ricevita la 19.8.70/. 
Nia redakcic varme rekomendas serioze pritrakti en niaj kluboj ci novajn eblecojnl
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Speciinenoj el la "Pleha Vortaro do Esperanto”/II-a eld.Daŭrigo/

/ZLemento/. j Komenca, plej simpla, unuagrada. SLementa lornolib.ro de aritmeti- 
ko. HLementa lernejo. Batali por la plej elementa homa libereco. Zlemontc simpla.

Elimini /tr/. 1 lom post iom forigi el lu korpo malutilajn substancojn. Elimini 
nekonaton el ckvucio. 2 Forigi, malaperigit malakcepti. ZLimini hipotczon, nomon el 
listo- Elimini ekzamenaton, kandidaton.

Elipso. 1 Forigo de unu au kelkaj voi‘i;oM kiujn om. ne jugas nepre necesaj 
por la kompreno. En la frazo ”mi vidis lin, scd ne vin” oni faras elizion de la ver- 
bo en la dua prepozicio. 2 Kurba fermita linio, en kiu la sumo de la distancoj^de 
** I giaj punktoj al la fokuso estas ĉiam konstanta. La planedcj lauiras ĉirkaŭ la

i tre longformujn elip3ojn.
Elizeo. 1 Fabcla lando, kie laŭ la antikvaj kredoj, la herooj, 1& virtuloj lo- 

post la morto en eterna printempo*

Elizii /tr/ = forigi la finan vokalon de voito. Ln Lsperanto nur la substantivo 
la artikolo povas esti eliziataj.

Elokvonta. 1 Posedanta la talenton facile, konvinke kaj bele paroli* Konvinka 
La~elokventeco estas anima kapablo, kiu igas nin estroj super la koro kaj 

La tro konstanta elokvonteco enuigas. Sciu elokventip sciu ankau 
Bela'kaj konvinka. Elokventa parolado, stilo, rigardo.

gme i-e; sufikso montranta inklinon au kutimon al io. Laborema, kolercma,. ba-* 
bilema, mangema, timoma, dormema, eraroma, falsemu, purema, verema, muzikema, virt- 
ema, gastema, ekonomiema, dogmema, aj.trudigeina, batalema, siggardoma, kredemeco, 
drinkemulo, mortemulo. /Him. de la autoro; 1 Kun adjektiva au substantiva radiko 
oni povap ankaŭ uzi sufikse anstatau "e.a” lu radi x>n ”am”, kiu tamen pli insistas 
pri la konscienco kaj volateco de la inklino. Veruma, varmama, gastama, ekonomiama, 
gloramu* 2 La adjektiva finajo ”-a” kaj la sufilcso ”ec” donas al la sufikso "em” 
la sencon de daura au kutima inklino* Kolerema, spaa ema, nelacigema spirito/ kiel 
rapidemaj bildoj de magia lanterno. bi forpusis tiujn ci dubojn de si kiel ion tro 

tro pezan poi* siaj fortoj. Krodemecp.- ,.iale la simpla substantiva fi 
prefore donas al "em” la sencon do nedaura, pasanta inklino. Senti dorm-

memstara vortcro signifanta prefere nedauran inklinon al io. ldi estas ema 
akcepti vian proponon. Lii estas oma al akcepto je via propono. llavi emon al io> Lli 
estas laca kaj emas dorini. Lia sintenado emigis min al pardono.

Lmuni /ntr/. /plej ofte pri gasoj kuj radio/ = eligi novideble. Erna.no - ago,per 
kiu ellgemaj /vaporigemaj/ substancoj emanas el la korpoj. Emanaĵo. 1 Tio7 kio ema^ 
nas. 2 Smananta gaso. Nitono estas radiuaa emanaĵo. l^nanigi /ion/ = eligi. Kadiumo 
emani gas cn ergi o n.

ilnancipi /tr/. 1 Liberigi el la puti-u uŭ kuratora povo. 2 Liborigi iun el la de- 
pondo de~ŝupra autoritato* La universala voĉdonado emancipis la popolon* Jum la rcne 
sanco emancipigis la spiritoj. Vi devas emancipi vin el tiu stulta modo. La emancipa- 
do de la sklavoj, de la virinoj.

Linbaraso. 1 Ĝcno al la movoj, al la agado, kauzita de materiaj malhelpoj. Znba- 
raso £e stratoj, de veturiioj, de stomako. 2 Situacio el kiu oni no povas^facile el- 
iri, sancoligo de la docido. Lsti en granda monu embaraso. Zmbaraso de riceco. ELti- 
ri iun el embaraso. Por forigi ciujn e.nbarasojn, uzu nur la lastan formon. Ĉiuj ,ri- 
markis lian ernbarason. benfina embaruso montrigis en ciuj liaj trujtoj. 
de la ŝtato. Embarasi; Ĝeni la movojn, la ugadon per inatcri# malhelpoj. 
embarasas min. Veturilo emburasas la straton. Malemburasi la ĉambron. 2 
situacion, el kiu li ne povas facile eliri. La dismembrigo de la lingvo 
rasas la lernanton. Tiu demando multe embarusis min. Li embarasigis en mensogon^ ilm- 
barasite respondi. Jinbarasu; 1 Kauzanta embarason. La elokto de taŭga formo estas 
ofte embarasa. 2 = embarasoplona} vidiganta embarason. Havi omburasan mienon.

ijmblomo ~ figuro de objekto aŭ estulo konvencie reprezentanta abstraktan ideon. 
Verda stelo estas emblomo de Esperanto. Pesilo estas embloino de la justeco.

ciuj 
suno

A
gis

kaj

oratoro
spirito de aliaj 
silenti. 2

altrudigeinan, 
naĵo ”-o” 

emon, vomemcn.
Il-e*

?

Lt;

La ombarauo 
Tiu pakaĵo 
Meti iun en 
neniom emba-
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Embusko. 1 Loko, kie oni sin kusas po.r surprize ataki malamikon© Fali en embus- 

kon* 2 Binkasado por surprize ataki malamikon. Li felico evitis ciujn embuskojn kon- 
trau sia sukceso. Fari embuskon. Embuski /ambausenca/ = resti kaŝitap atendante por 
surprizi malaiaikon. Embuski iun, kontrau iu. Embuskigi = postenigi embuske. Li em- 
buskigis 20 soldatojn post la turo. Lmbuskigi = sin kasi embuskje. Virino embuskiĝh- 
ta post sia ventumilo. Lmbuskejo = emBŭŝEo*

lSmergi /ntr.,uzata en optiko/ = ©liri /el io/. Kiam radio emerĝas el iu medio, 
gi esEas~nomata omerganta radio» La emerga ebeno estas ebeno normala je la emorga 
faco de la medio, kaj kiu entenas la emergantan radion. La emcrganta angulo estas 
formata de la emerganta radio kun la normalo ce la emergu punkto.

Emerio = oficisto, kiu post difinita tempo de servado, ricevas pension. Emeri- 
ta profesoro. Emerita salajro. pensio. Emerite vivi. Li guas sian emeritecon.

Emerituro = pensio.

Emfazo = pli forta prononcado de la paroloj insista pligrandigo, afekta au ne 
en la tono kaj esprimmanieroĵ solcna, pompa tono. Li deklaris kun emfazo,. ke li es- 
tas delegito. Troa emfazo efikas ridige. /liinfazo ne enhavas la saman malfavoran nu- 
ancon kiel bombasto/. Emfazi /tr/ = diri emfaze. Li emfazis tiujn vortojn.

1 /iu/ supera, distinginda pro 3ia rango, merito, talento au scio. 
Eminenta oratoro, profesoro*, sciencisto. Eminenta servoP afero, rolo, rango, kapa~ 
blo. Eminenta instmiteco, servo, afero, rolo, rango, kapablo. Eminente taŭga,gra- 
va. Erninentulo = persono eminenta. Eminentularo = tuto de eminentuloj.

Emocii /tr/ = forte tuŝi, movi la animon. Jmocii iun gis larmoj • ĉiuj estis e- 
mociitaj7”2mocio• 1 Kortuso. Tiuj paroloj estigis grandan emocion en la ceestantaro. 
Bolora ernocio montrigis sur sia vizago. 2 fiiu ajn afekcia stato. Emocia = kortuŝan- 
ta. Emocia rakonto, situacio, gesto* Emociigi = esti movita, kortusita de io. Li e- 
mociigis antau tia mizero-»

En. 1-e prepozicio montranta: 1 La lokon, interne do kiu e3tas io ay iiu. Mia 
onklo logas en Berlino. Mi sentas min sana kiel fiso en akvo. Llia koro tremas ©n mi. 
En malproksimo oni ekvidis bluajn montojn. La infano kuris en la korto. La suno re- 
brilas en la klara akvo. Llia amo restas ciarn en la limoj do la infana devo. En la 
lingvo Esperanto ni vidas la estontan lingvon de la tuta mondo. En tiu propono ku- 
sas la solvo de la problemo. 2 / raontranta la lokon, internen de kiu almoviĝas io 
au iu. Iri en teatron. Meti ion en sian poson. La infano kuris en la korton. Ĵeti 
en sakon. Skribi en libron. La birdo fluga3 en la carnbron. Sab^ero falis en mian o- 
kulon. Fali en kaptilon. 3 /montranta/ la ternpon, dum kiu farigas ia ago. Mi paro- 
los al vi en tempo pli oportuna. dn la tago, kiarn mi vidis sin, mi ŝin amis^ En la 
venonta jaro mi vizitos Germanujon. En unu vespero mi cion verkis# En la daŭro de 
unu monato. Lin malbona vetero. 4 /montranta/ la staton, kiu karakterizas objektoni 
unu el la cirkonstancoj, intcr kiuj farigas la ago. Dangere estas lasi lin plu en 
tia liberoco. La forto grandigas en premateco. Mi vagis en granda mizero. Ili venis 
on granda nombro /grandnombre/. Lernigu la manieron, en kiu oni devas vivi inter 
gentilaj personoj. Paroli en alia maniero. Kien vi iras en tia izoleco? En granda 
kolero. En konsento. En akompano kun iu* Mia pulso en takto batas. MaLfermi la por- 
don en la glena larĝo. Li kuris malsupren en /por/ kelkaj saltoj^ Vi manĝos vian 
panon en /ce/ la svito de via frunto. En liaj okuloj /lau lia jugmaniero, opinio/. 
Disflugigi kiel polvo en vonto. Idorti en turmentoj. En /je/ la nomo de.. • Siaj ha- 
roj estis kunvolvitaj en /per/ pezaj plektoj. En longaj girlandoj pendis mirindaj 
kreakajoj. Puntoj kaj bantrozetoj^kuniĝis en /lau/ mirinda bonordigita senordeco. 
5 /montranta/ la finan staton de sangiginta objekto? la rezultaton dg aliigo^Fendi 
ŝtipojn en du partojn. Li rompis la vazon en pecetojn. La fumo longiĝis en mirin- 
dajn fantomojn. Kunpremi la manon en pugnon. Traduki libron en alian lingvon® La 
lando estis dividita en nau provincojn. Lliloj da vocoj kunfandiĝis en grandegan 
harmonion. La glacio forgutis en brilajn larmojn. La milito kondukis multajn en 
mizeron. Lia malkasc/mec/o aliformigis en arogantecon.

Il-e; memstara vorteto kun la senco 1. a 2. Ena = interna. Ene = interne. 
Enigi = penetrigi* oi enigis la manojn en siajn densajn harojn. Enigi = penetri, 
enprofundigi. Kiam frutoj batalas, fremdulo ne eniĝu, La gazetoj ne trovas necosa 
eniĝi en tion, pri kio ili skribas. /Daŭrigota/
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Cu k u n au 0 11 1. a Ŭ.

/ ninu de la red« de iLL*> .• la antaua paĝo infor— 
>igi el IuAd. Kvankam ni ankoiau nu estas informituj gri 
JJ-a UKL en Vieno, tamen —^pere de nia prezidanto raulo 
de Prof< b-ro j» Popovic, gen* sokretĉ 
ke lu finan solvon d 
UKL en Londonoe 'fial ni aperigas la leteron, kiu^n li 

:aj sekcioj de ILAn, la 21-an de junio 
j klopodas atingi tian stabon, ke ciuj 

sociotoj /fakaj sekcioj/ de ILaL estu samteiape individuuj mer;;broj do 
ciuj fakaj sekcioj konsentis tion, sed praktike la afero ne funkcias 
pluruj meinbroj do I3AL proponis reiri al la antaua stato - ekzistu nui* individu 
breco de IJAL /kio signifus nenian kontakton kun fakaj societoj/• Diskutinte iom la 
problomon, la jarkunveno de IJAL en Helsinki /1969/ decidis kunvoki lu reprezentan- 
tojn de fakaj societoj-sekcioj de Ibi^ uL aparta kunveno dum la >5-a UKL en Vieno.La 
ekira punkto por la arigo de fakaj societoj cirkau /kaj en/ IJnd estas la fakto, ke 
la agadkampo de fakaj esperantistaj societoj kaj de IL^L estas ofte miksita / kompre- 
neble oni pensas nur pri sciencaj fakoj - ne pri iuj aliuj!/. Ln la momento, kiam eh- 
zistos societoj por pluraj fakoj, IUAL ne povus esti generala asocio por "aliaj11 fa- 
koj. Seu. lu stato ankorau ne ostas txa, nek baldau escos tia! La nunaj fakaj societcj 
nur vivetas, la doziroj estas multe pli grandaj ol la eblecoj. Lc la kotizojn ili 
plej ofto ne povus kolekti. ^n tia stato oni ne povas disigi Ion.L kaj lanci la fal<an

mis pri la decido de UJlLa ek 
lu jarkunveno de UuuL* duin la 
IlOSU - ni ricevis la sciigon 
na Price 30, LLCGiukL), Jug./, 
pritraktos dum la venontjara 
sendis al lu komitatanoj do fal:;

BJam duin pluruj jaroj IU^uJ 
aka j
3

membroj

prezidanto raulo 
xrio de ILaE /Ognje- 

de la rilato inter UivIILt kaj ISal oni 
i, kiu^n li 

1970:
membroj de fakej 
13 AE* Formale 
bone. Pro tio

a mer.r 
m la

ca,

-------- as
as multo 
*jii tia

agadon* ‘fioni pli, car IbiuJ jam prezent 
nevuo /kaj trunsiro al 6 numoi^oj jare ekde<La 
kaj lastuj jaroj, montrus kaj pimvas la vivoforton de 
bligas la financan funkciudon kun ciuj landoj. Jc kun 
iel /kvankam mul^aciie/ organizas la transpagadon*

Konscia pri cio tio, mi ankau nun opinias, kc la 
proksiiaumo lu jenu»

La mambreco en IUaL estu plejparte iuentu kun la
Iu4.J* La cscepto estu nur; kiain lu koncerna faka sekcio ankorau ne ekzistas/kiain 
abunonto interesigus nur pri soiencoj generale, aŭ iu aiiiatoro por iu scienco tute 
interusigas pri aliaj sciencoj. Ln la unuaj du kazoj la rnembro /kaj abonanto de 

s nur meiubro de IUAJ, ne upartenanta al iu ajn sekcio. Ln la tria kazo la 
sekcio ne estas individua membro de IU^L« Lau tio, konsiderante ankaŭ 

kc ni havis ciam pli da sekcicj kun propru revuo/pro tio iuj el-la inembroj 
aboni kaj la fakan kaj generalan revuon/, kaj la fakton, ke ekzistas mem- 

al pluraj sekcioj - oni havos jenajn kategoriojn poi* la pagado de

,uon.
povas

as veran asocion, kies LO volumoj de Scionca 
volunio 21/, apcradanta rogulc dum kel- 

lu /isocio. La delegita reto e~ 
randoj sen libera monsango onx

plej bona org&nizformo estas

membreco en unu el la sekcioj 
sekcio ankorau ne

aŭ iu

/ estas : 
membro de la 
lu fakton, 
no povus 
broj apartenantaj 
kotiz-abonoj:

1. kotizo 
k. kotizo 

ka revuo /kiam 
nur ia

1 u 
realigi tian kotizkolektadon, 

reton de IJnL por volontuloj el la 
ne zorgi pri la pagoj kaj trunspagoj* Kur 
au kiu gi povas esti en la estcnto, povus 
/pagojn/ jarfine por lu sekvanta jaro* La 
jon de ISA£ kaj gi la sekciajn kusistojm 
guste pro raanko de tia ordo, kio koiapliki^udis 1 
Sed so la decido ostos nia koaiuna kaj lt 
ke lu esceptoj estos tro maK.ultuj, 
mo;, 
nerala

A

dc 
la
ne
>-> • 1 h •

/

ISAL kun abono do S.n<» kaj kotizo ul sekcio/j/,
ISAE /kun abono al Sl(/, sekcia kotizo kaj abono de la koncerna fa- 
ekzistas/,

kotizo al ISAL, sekcia kotizo kaj abono de faka revuo, 
kotizo al ISAE kaj la sekcia kotizo /maloftaj esc.eptoj/L 

oni dcvus nur plifortigi la ekzistantan delegitan 
gisnunaj fakaj socictoj, kaj tia;a oni povos koiau- 

fovta delegitu reto, kiu estas nun en Id/Ui 
ulkutiraigi la raembrojii fari ciujn pagojn 
delogitoj informos pri tio la sekretarie- 
?ukte la sistemo ne funkcias tiel bone, 

adrninisti-adon kuj estis temporaba. 
so la decido ostos nia koaiuna kaj la klopodoj lu sarnaj^ ni atingos tian ordon, 

esceptoj estos li*o ;aal;i.u].taj, la delegitoj agudos kun ankorau pli da ontuzias- 
kaj la iii oiiibroj estos regulo informataj pri cio /per nulteno de ISAL pri pli ge-

.j aforo^ kaj por fakkoraitataj cirkuleroj pri specialuj kaj urgaj afcroj/« 
Cu jes uu ne? ..li atendas vian respondoal Jstime via 2«- Popovic

J O

4» nur
Por

al

&
lA

Tutmondaj medicinistoj! ?or apogi lu cstraron de ULLa ni revigligu en ciuj landoj,
2L2L ^ki...?kprep^u_Jam_nu_n_la_sukcpsun_jarkunveupn_en-JlJ_ 

"Medicinaj Fagoj” estas interna aldono de iusperantisto Ulovaka n-ro 4/70 sub la re- 
aktado de L-rc Ludoviko Izak>fakdol*dQ ULA por med**dr* :Lsperanto,p«f •80,LLuŬ'IN,CSSR 
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aj leteroj,ricevitaj lastaminute!

ĵus ricevis leterojn el nevnice kaj el ilanojo. Jen la tekstoji

26-a datreveno de la glora Llovaka Kacia Levigo bonvolu akcepti mi- 
gratulon kaj bondeziron. lii petas Vin afable transdoni mian mesa-

s, ke en la
de la

I) u k a r
<»• *” <
IJia redakcio

“ŭkaze de la 
ajn ardajn amik®i 
ĝon ankaŭ al Viaj karaj familianoj kaj kunlaborantoj en Esperantisto Jlovaka»

lui sincere kredas, ke en la si&no de la historiaj hcroajoj de la slovakaj par- 
tizanoj kaj de la tuta brava slovaka popolo^ faritaj en la jaro 1944? ankaŭ ni espe- 
rantistoj kaj pacdef endantoj en Via kaj nia nespublikuj ciam marŝos en la unuaj vi- 
coj de tiu j, kiuj batulas por la firma unueco do nia aiaata socialisma patrujo kaj 
por la tutmondaj paco kaj amikeco.

Ln tiu ci spirito mi ankoraufoje varmo salutas Vin, dezirante al Vi fortikan 
sanon, kaj amike premas viajn manojn

Via Tomaŝ dalda, nEVNICE 416 - Praha zapad*’1

A1 la redakcio de Esperantisto Slovaka,l,uiixTIN,Slovaka Soci&lisma nespubliko;
°Tre karaj gefrutoj en Ĉehoslovakio,
el batalanta Vietnamio mi sendas al vi miajn plej varmajn bondezirojn okaze de 

via nacia festo. A1 la cehoslovaka frata popolo? ai geesperantistoj en la Slovaka^ 
Ceĥa respublikoj. multajn sukcesojn, sanon? felicon kaj dauian pacon!

Kun granda ĝojo mi ricevis viajn legaĵojn de miu araiko, kolego en nrno,- do iai 
eraas skribi al vi gratule kaj certe pi*ovizonte novaĵojn de nia movado por tiu ci ga- 
zeto. Ni kredu hsperante, ke niaj rilatoj estos bonaj, dauraj^ rugulaj* Lsperantis- 
ton Slovakan mi tute ne posedis, nur 3 ekzemjlerojn de 1968 kaj 1969«

Tru karaj gekamaradoj! Hodiau mi sendas al vi pex- bona bulteno informon pri ni- 
a E-jarkunveno* Kun eterna amikcco de niaj po^oloj mi sincere^varmc salutas vin, 

kore via KGUldH i>0 KlUiN, Vietnam Uii liANŬI
AtJ zije nerozborne pratclstvi vietnamskeho a ĉeskoslovonskdho lidul

Fari^is ce nr cn Hanojo jarn tradicio, ciun printempon or^anizi -kunvenon kaj 
renkontigon. n-klubo enjianojo uzas nun belan klubejon en Trang Thi- scrato n-ro 65 
/la cefa strato ds nia cefurbo/.

kaporto pri la jarkunveno.

La salono estis plenplena* Alvenis multaj gecsporantis~ 
toj el Hanojo kaj aliaj urboj? granda nombro du amikoj de^£speranto; inter ili la mi- 
nistro de kulturo Iioang Linh Giam kaj la vicministro Nguyen Van Huyenkaj ministro de 
Ho Tiuc, ministro de trafiko kaj transporto /an Trong Tue? prozidanto du kulturaj ri- 
latoj kun eksterlando Pham Ngoc Thuanj direktoroj kaj insitutestroj de divorsaj fa- 
koj, oficejoj1. , asocioj kaj Vietnamia Informa Agentejo^ de radio, gazetaro ktp.\

La kunveno estis malfermita per enkonduka parolado de D/C Minli Klnh, prezijlanto 
de la hanoja d-klubo. Pli ol 100 ĉeestantoj kun granda intoreso aŭskultis la ricen- 

havan gravan rapoiton do nia poeto Bao Ank Kha, generala sekretario de Vietnamia rac- 
defenda Esperanto-Asocio, pri 4 jaroj de batalo kontrau la Usona agreso?>pox’ nacia sa- 
vo.- Lekvis nia konata espa^antisto Nguyen Van Kinh, centra komitatano dc Partio Labo- 
rula, prezidanto de nia Lsperanto^AsociOp kiu post bonvenigo kondukis la kunvenin • 
tojn al la konstanta ekspozicio-. Ŭni vidis fotojn, pri agadoj de eksterlandaj gees- 
perantistoj por subtenado al Vietnamioj telegramojn, kondolencajn leterojn de E-aso- 
cioj kaj organizaĵoj, do imlividuaj esp- istoj el la tuta mondo pri la forpaso de nia 
bedaui'egata prezidanto multajn eltranĉajojn ol nacilingvaj gazotoj^ li-
broj, clesperantigitaj pei' niaj Ibpresaĵoj*

Dum la paŭzo nia kamarado k.ki.Tungp vicprezidanto de Hanoja ikklubo, invitis la 
gastojn trinki teon, mangi bananojn, sukeraĵojn*

K-doj Pham Ngoc Thuan, prezidanto de la Komitato por Kulturaj iiilatoj kun Eks^ • 
terlando, kaj Ho Tiuc» vicministro de Klerigado dankis al la Vietnamia Pacdefonda L- 
Misccio, al ciuj geesperantistoj, pro ilia bonega kunlaĥorp ce eldonado kaj interri- 
latoj kun pli ol 8Ŭ landoj.” Grandan intereson vekis ankau la arta programo de la vee?' 
gero.Ĵiuj ceesbantoj estis kohtentaj pri la bona arango de la E-a Printempa iienkonti- 
go kaj foriris kun bonaj improsoj. Tio estas bona promeso por 1& Irintempo 1971* Ni 
bonvenige atendas ankaŭ niajn novajn gastojn, amikojn el eksterlundo3kiujn ni invitaj 
por viziti niajn landon kaj klubejon. N0 Bŭ KHANS - VILTNAi.Il

/La red.de LL pardonpetas pro la erara indiko de la funkcio de lo-do Ho Trŭcl/
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Kenkontigo de finlernintoj de Somera xJsperanto~Lernejo en Dudinee, 12--13 >9-70»
Q **’ • • **'** «}>' *** *** ♦ *** • *"** O O **' • — • *sr’ © •** V (tfv €rn ,an o ’**' U * ' *0 0**0 *** V C ' • '"** <£• ' *” • *** q •" ’ - >

Ciuj finlernintoj de la ci-jara SLL en Dudince estas korc invitataj partopreni 
la ronkontigon sabate la 12—ai* kaj diiuance la 13*"an de septemrbo ca ‘j&x*a. Lnoncu vi—* 
ajn partoprenon kaj alvenon tuj al s-ano Lrnesto Vŭx.a>. Dudince, okres Lvolen! ĜislJl

Invito al la 2-a ci-jara renkontiĝo de esp-istoj <.^llaiiTIKj, la 10.10» 70 /sabate/J

Precize je la 9-a matene, sabaton la 10 ai. de oktobro ci -jara, koiaeneigos 1& 2-a 
renkontigo de esperantistoj, en la Jpegula li&Lo ,de Kultui*domo de iLL de L.asinfabrikoj 
de Turiec en Jartin /eniro de la cefa strato, Ulica Osloboditel?ov, I-a etago, tra la 
enirejo de la Ĝtata /etejo — oazka, spox*tku/ ■ »»utobusa naltejo tusapude.

La progranio konsistos el I. serioza, kaj II» distra partoj. La I~a estos dudici 
ta al la gravaj ci-jaraj datrevenojj, precipa al la 30-a jubileo de Komunista Partio 
de Ĝeĥoslovekio /paiolos k-do Uilan Lezo, sekretario de la Distrikta Komitato de Ko* • 
munista Partio de Slovakio, poste sekvos s. ^ug. Uambŭl pri Lsperanto kaj nuntempo; 
D-ro Ld. Sabliger klarigos ŭL ni9 kiel lerni Lsperanton. La distran parton prizorgos 
cefo la niartina esperantista junulajro. rine ni kontentigos ankau la dancernulojnl/ 

rosttagmeze oni povos viziti la bildgalcrion de Macia Lrtisto kaj esperantisto t» y V i W V V
Martin Berika au la Slovskan Nacian iJuzeon /Folklora bekcio/ au la tombon do riia po- 
eto kaj • muzikkomponisto Jan Valaŝtan Lolinsky en la 1'iaciu ‘Tombejo.

Ked’ nŭm poukuzujete prispevok na dsperantisto Slovaka , na pistc nau. vzdy zreteT 
ne svoje nieno i adresu a nezabudnite vyznaĉit i o k r e s I Sbajte^ aby ste najiaa ĉi- 
slo doinu neprepisali za ĉiaru /zvislŭ/ do vedTajŝej ĉasti, lebo ho potom odstrilmŭ! 
Nepiŝte naia d v e adresy /bydliska a pracoviska/, ale vzdy len adresu trvaleho byd~ 
liska! liOve ĉislo si preĉitajte hned\. lebo ked’ ho odlozite na neskorŝi ĉas^ Tahko sa 
zapotroŝi a narn sposobite ŝkodus najnŭi ked’ reklamujete davnejŝie vyŝle ĉisla* Preto 
reklamacie buderae prijimat len do vyjdenia nasledujŭceho! BottovoTny prispevok na na 
ŝu rĉziu je najrnenej Kĉs 15»~ /prosime? neposielajte menej/J Nadplatky prijimaine s 
vdakoUjlebo umoznujŭ vyrovnat naŝu bilancimNedostavarne subvenciu! Vd’aka za pochopenie!

J b P U xt A N T 0 

poŝtfako 80 Bolte postale 

LuiitTIil, CSSR-Slov. Soc • ŭesp •
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Ctvorena listova zasielka !

vydŭva Dom kultŭry KGH Turc 3troja.rni 
klube /preds. <»ug.e Ĝarnbŭl/. Kediguje,

» Tvarozek., Vegetarismo Arnoŝt Vŭna.-

^Dsperantioto ulovaka”, nepravid* bulletin5 
v Kartine pro Slov® esperant* ŭstav pri nsp.. 
LUDr. Ludovit Izŭks rubriku 0.1» vedie Bd. V

negistr . i KKV 3«, 3ystrica K =593/68 Cr. - ODŬ Kartin 318/70
8 0 ■"


